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.,,., .. YKRllABAH 

IJl<SA41 HAl<4 MI HMEDI~ 
HA.TIRA VI ITil1Al9LARI 

Tefrika No 17 Yaz•n ı M· BIFIR 

Ada vapurlarında 
Aksaklık mı? Okuyuculanmız 

Diyor ki ı 
Paşa Bizi Garip Döşeli 
Odasında Kabul Etti 

Adahlar Denlzbank• 
müracaat ettiler 

Adalarda oturan bir kısım halk Kulada Çocuk Hastalığı 
80ll gtınlerde bazı hakh şiklyetlerde (Kula) dan Tevfik Cebeloğlu lm-
bulunmap bqlaınıflaıdır. zah fU mektubu aldık: 

Hergtba aat 14,US tlt Adalara Kuamızda 1938 yılı sonlarmda 

Duvarlar İpek Perdelerle Ôrt6:lü: 
Ve Tavanı Çinilerle Kaplı idi 

yapılan aeferleri Suvat ve Olev va- başlayıp el'an devam eden çocuk 
purlan yaparken son günlerde bu hastalığı yUzttnden vefat edenlerin 
seferleri yandan çarklı vapurlar adedi günden gUne artmaktadır. 
f.&pımığa bqlanııştır. Evvelki senelerle mukayese edile. 

Bundan bir kaç gtbı evvel Act.- miyeoek kadar çotaJına.ktadır. 

Trablua p.rba vardığımlz saman ifbl 11Z8!ia.rak bbı tttccariarı lNna lara aaat 1"16 jjeferlnl yapan yan- Bu vaziyetin önüne geçilmeal i-
(Ahmet ldris) karaya ilk çıkan yoL toprak üzerinde oturtaıı wmımi mil· dan çarklı vepurlardan (Halep) bu çln htikftınet operatörUne yardımcı 
oul&r anamda kil. Aramızda vıerllerı fettit cenapla.rı ar.a.metle l!Öyllyor sefer esnasında vapurda bulunanla- olmak t1.lere çocuk hastalıkla.mı .. 
karara göre, bis vapurda kalaaak. bizim. Ahmet Jdrls de hftrmetJe w rm ulatbjuıa göre vapura istiap dan anlıyan bir dokt.orun muvaka
tık. O da, Hassune paşa vasıta.sile ayakta dimediğt ba llftzleri bize haddinden 200 kişi kadar fazla yol- ten bile olaun verilmesini memle.. 
bulacağı zaııbuklarla gece gemiye Türkçeye çeviriyordu. Bize okuaa.ıı cu alınmış ve _vapur bu seferi köp-I ket halkı namına diler, ya~ımın 
78""§acak, lıem denkleri ve hem de Arap mayalı 8'8iı rukan ftl idi: rUden Heybelıye tam bir saat 50 neşrile yardımınızı rica ederim. 
bizi alıp sahilin lliil&ı& bif yerine çı- 1atanbuldan getirdlğiniE mallann dakikada binbir mtışkillAtla yapabil. Yeni Sabah - Okuyucu.muz 
llaracaktı. hepei değer :fiyat.le •hlmıfbr. Bu miştir. Yolcuların mühim bir kısmı Bay Tevfik Cebeloğlunun mektu-

Ahmet İdris, gerçekten dediğini muameleden muhterem dostum, kalabalık yüzünden iki saate yakın bunu yukarıda aynen koyduk. A. 
yapm1'.A'eee yansı beş zanbukla va- (Hassun) paşanın htlıeeei ayrıldık- bir zaman güvertede seyahat etmek ziz Başvekilimiz sayın Refik Say. 
pura yaıı&iffil§tı. Vapur kitibi Meı- tan sonra aermayeaizle Urdan his . mecburiyetinde kalmışlardır. dam uzun müddet Sıhhıye Vekili 
rçillo'nun, denk başına aldığı birer senize döten on tlç btn Osmanlı 1i- Haber aldığımıza göre bu yolcu. sıfatile memleketin nabzını ~linde 
Osmanlı altını mukabillndeki yar- rası da bankamıu. namınıza yatınL lardan birçoğu aralarında birleşe- tutmuş güzide bir tıb doktorumuz
dımı ile on dakika içinde biz de, mıştır. Çok iyi ft çok klrlı yapılan rek bu vapurlann Adalara kullanıl- dur. Ve ,hiç şüphe etmiyoruz ki 
Denklerimiz de zanbuklara yerle&- IU iften dolayı ıdzi t.ebrik eder ve maması hakkında Denizbanka mil- Kuladaki bu çocuk hastaığı ha
miştik. 1ki eaatlık ağır, üzüntillil bir bankamıza kazandırdlğımz yüksek racaata karar vermişlerdir. Bu mil- berini alır almaz icabeden tedbir
aeyahattan sonra da karaya erişmiş komisyon içta de bllhasaııa ~kktir racaat nzan itibra alınmadığı tak- ler de hemen alınmış olacaktır. 
tik. eylerim. dirde dileklerini Veki.lete bildire-_.,...,.,.-.....-~-emo---·---

Ahmet 1dris
1 

bir penceresinden, Şimdi bu il berinde aldığımız ceklerdir. KVÇVK HABERLER : 
Banco di Romanın iki katlı, süslü aiparigleri bildirmek isterim. trakle Halkın bu dileği eaas itibarile 
kapılı iki balkonlu Trablus prb kabilesi için 2000 kilo afyon ve 600 çok yerindedir. 
tubeai bina8ile iki yanındaki birer kilo earar, Ubeıdat bbfiesi için <M llalfım olduğu mere yandan 
katlı ve harab biDalan görünen bir 1500 kilo Afyon ..,8 400 kilo Es- çarklı vapurlar Denizbankın en eakt 
odaya kapamıetı. 1ki gün ve gece- rar, Teret .kablleei i ~ i n de ve hurda gemileridir. Bunlarla A. 
misi, gerçekten, bir zaviyeye çile ınoo kilo afyon ve 300 ltllo esrara dalar gibi uzun mesafelere seferler 
m.ata girmiş fakir bir derviş sa. mtıfteriyis. Bu slpariflerimizin be. yapmak bilhaen. bu kış gtlnlerlnde 
'bir w tahammW\i ile geçlrttilrten delleıine mahsuben on bin lira daha çok mahzurlu ye tehlikelidir. Bil. 
~80lll'a, ttçtıııcü gece bizi yerli kıya- heBabmıza geçirilmi§tir. hassa bu soğuk kış günlerinde gU. 
fete eokmu§, belediye reisi paşanın Bu itten başka çok büyük bir v~rtede seyahat etmek oldukça güç 

kaınnna götttrmilşttt. lıi.pa.rieimiz daha var. Orta Afrikada bir meseledir. 
Paşa bizi, Arap tarzında döşen- (Vokari) ilmıini taİıyan meşhur bir ~B~EL.Jm""""'Y'--.,...,,...,-vvw"""'""""""""""' 

mi§, sedef i§lemeH köşe rafları ve kabile vardır. Bunlar afyonu avuç- tYEDE: 
rahlelerle süslenmiş, pencereleri ka. la yutar. Esrarı da kapağında ufak B h • • k 

* - Yanlış alınan vergiler için 
Dahiliye VekAletinden Vilayetlere 
bir tamim gönderilm~tir, Bu ta -
mimde bu gibi yanlışlıklara mey -
dan verilmemesj .bildirilmektedir. 

•-İktisat Ve-kAleti allkadar
Jara göndedriği bir tamimde 9 uncu 
İzmir fuarına. lazım gelen allka
nın gösterilmesini !bildirmiştir. 

* - Miintehibisani intihabına 
başlanmak için hazırlıklar devam 
ediyor. 

Defterlerdeki yanlışlıklara iti-
)111, ~etli ipek perdelerle örtülü bir deliğj olan kUçilk mangallarda U ay şe rımıze ne adar 

~ chvarları ve kubbeli tavanı çiniler .yakarak koklarlar. Bu kabile senooe seyyah ge)ecek raz müddeti dün bitmiştir. Serbest 
•Je kaplı bilyttk bir odada kabul et - binlerce kilo afyon ve esrar harcar. Mart ayı içinde şehrimize gele- rneb'usluk için müracaat adedi beş 
:mifti. Çok bUyUk bir iştir bu. Yalnız yapc. cek seyyah vapurlarının listesi tes- ..,.ti,...·r,...,."""\A;'\.;v'\.h/V"VV'~.AA..~~AAAA 

Da.ha ilk görii§te, neden bilmem lacak siparişin mıkdarmı, bu kabile bit olunmuştur. 
kerimde hoş bir tesir bıramıya.n b~ · teybinin Birendizide bulınıan ıtal- Yapılan listeye göre ıo martta DF..NtZLEBDE : 
paşa, bilhassa bana sık sık bakıyor, yan müşaviri ile gl5i11iştükten sonra Saturnia, 17 martta G. Von Stöben, 
yersiz, yakışıksız iltifatlı sözlerlle ~lıyac~. Yann sabah birlikte 19 martta Milvoke, 21 martta Em.p
bayağı beni sıkıyordu. Onun bildiği Bırendizıye hareket edeceğiz. Hazır res of Scotland seyyah vapurlan 
Türkçe kadar ben de Arapça bildi- bulunun~: Ge~niz hayr .. ılsun. şehrimize kUlliyetli miktarda sey. 

1'.aradenizde t ~ krar. 
fırtına başladı 

Karadenizde gimalden esmeğe 

fim için i§ tlzerinde görUşmemizde Kendisı şoyle dursun, sabahın yah getireceklerdir. 
Ahmet İdris tercümanlık yapmıştı. bile pek hayırlı olacafını ummadı- ~-vvwvv--"Al'V'."VVw""""""',,....,....~""" 

başlıyan kuvvetli ıi.izgarlar sebebile 
tekrar fırtına başlamıştır. Deniz. 

Paşa da, Ahmet tdril'rin tıpkı tstan. ğım o geceyi iki arkadaş uykusuz llAABtFTE : 
1Mılda söylediği gibi büyük işlerden, geçirdik. Ben vaziyetimizi çok fena Y b k - bank tahlisiye istasyonlarından her 
yttksek klrlarda.Jl bahsediyordu. Bir görüyordum. Bizim geniş yürekli a a Cl mektep mua}- hangi bir kazanın vukua gelip gel. 
lleaede yapacağımız dört yüklü iti Hopalı da, ;am tersine çok iyi görü- limleri bugün toplanıyor mediğl hakkında tahkikat yapmak. 

'ile milyoner olaca#ımı müjdeliyor· yor, umdu~mu~an-f~la bir klrla Maarif Şurasında görüşülecek tadır. 
· du. Daha neler ve neler llÖyliyordu. :ts~nbul~ doneceğilm.zı sanarak ba. meseleler için bugün ban k Bir ••mandır• yerinden 
ama bunlann hiç biri benim kulağı- yagı ~vinlyor, bu_ yersiz sevinci il~ tep muallimleri saat ~ de c~~ koptu 
ma girmiy&rdu ÇUnkU yn b" de benı sinirlendiriyordu . . · • a ca ır S balı im .. n-....: w nova hsemnde toplanacaklardır. Haydarpata açıklarında mağruk 

, ıöphe kurdu, yeıie§tllt dimağımı, a o Uf, •~ dopıugtl&. . . • . 
durup dinlenmeden kemiriyor, kemi- Biz seccadeleri 1anp tarrt&m•ı bai- gemı allkazı Uzenndekı ıearet 1&-

,riyordu. Arasırada kulak zanmm larkea Alamet İdris kop. kop gel. mandırasının zinciri kırıblul oldu· 
ı iç tarafına aokuluyor, btıttm bana ıaifti. Soluya soluya: Birinci Umum müfettiş fundan eamandıra yerinden açU-

llÖylenen aözlerln birer yalan ve ve. - Haydi çabuk ol kardefim. De. Jd• mıetır. 
dolunan karların birer hayal olaufu Dliftl. Bizim pata hazretleri mtlfet.- & e I Deniz Ttcaret MUdUrHlğü bura-
au fısıldıyordu. iifi UMumt cenaplan ile beraber tı·m- iehrimizde bulunan Birinci U-mum )(Ufetti§ Abidin özmen refa- ya derhal yeni bir işaret şamandı-

Birer ıuıde kahve ile ağırlaıuiığl
mız bu palfanın kon&tmda iki saat 
kadar oturduktan sonra, gerçekten 
bite bir çilehane olan evimlH dön
•u.tük. Ahmet İdris arasıra uğrı. 
1or, keyf ve hatır soruyordu. Fa· 
kat, hiç ift;en, ka&ançtan, alınandan 
aatılandan ba1ıs bile etmiyordu. TL 
rablus garbe ayak baatığımızııı tam 
on dokuzuncu gUnU aktamı idi Ah· 
met İdris, yanında. orta yaşlı bir ı. 
talyan ile geldi yanımıza. Oda ka
pısından girerken güler yüzle aı&e 
bqladı. 

- Karde§im Mehmet efendi 
lılttjde. Dedi. Sana memleketimizde. 
1d İtalyan. bankalarının um.um! mü-

fettişi bulunan (Vittoryo) yu getir. 
diln. Büyü pqımızm çok aevdl~ 

l'f9 aaydıfı ft her dhetçe itimat ettttt 
bu sinYor cenaplan.lllslnle, bundau 
sonra yapeeaiımıs iller balrkmda 

di vapura aittiler. Pata alsf vapurda katlerinde mebuslanmızdan sabık rası konulması için hazırlanmakta. 
ufurlamalc .için huırbklar ya'ptı. Deniz Yollan MUdUril Sadettin ol- dır. 
Ştmdfye kadar Pqamn böyle vapu.- dutu halde Denizbanka gelerek MU. Gemilere ve diğer deniz vesait. 
ra ldmHff, hatta hak4ınetlmizin en dt1r Yusuf Ziya Erzin ile bir mtıd. lerine burada .tedbirli hareket et. 
btly1lk memurlannı bile uiurladıtı det görUpıüOJerdir. meleri bildirilmi§tir. 
ne aörtl fllml fit, .. de ttttnmtftf. Ne ,..,...,..,.,~~~ ..... -,..,..N.,,...,...,, ._.,._,..,...,.vv...~vv..""1'V~~,.._...,...,..""""~~,..,...,.-..~ ......... ~-v... 
ınu u ı ze. 

Hopalı yine seVİDDıi§, untıwfJ [?eniz Nakliye Esnafının Kongresi 
ve ben de her vakiW gibi aıloJm•, 
somurtmuetum. Alnımın .kJrıfbğmı 
kött1 kötü aoluduiumu gören Alamet 
tdria birden ellldnerek: 

- Bak az daha unutuyordum. 
AJ.' 111 Roma bankasının makbuzlan. 
nı. Biri on Uç bin dJ#eri de on bin' j 
llra.bktır. Bu kAfıtlar. Paranızı ister 
burda, ister Brendtzl veyahut tstan. 
bulda çeke bilirsiniz. Fakat bugUn 
puar olduğu için buradak1 tube b.. 
pahdır . .Artık Birendid de beraber 
ahns paralanmım. 

Demit ve hiç uııutmam elime i
ti pembe kit]t parpa uwtmJftı. 

fn&DmıupllUm. 
-.Un ~adıya ~ Bano dl ~ 

manm tstanbul ıubeai ile bura eahe.:. 
ei arasında namıma bir hw.p at
mak Jstfyor. Kendisi TUrkQ8 bilmedi ======(=0..=w== ... =) = =· sö)'lediklerinl etze ben anlata. r 1 

• •••••••••••• --ı Knçük Denb nakliye eaafmm dtıukl toplanblanadu bir intıt,a 
Bir.e k&qı oynan<bpaa hio lliphe Y•nl çoauldarı Mkkmd~ Geçenlerde çıkan bir thtllAf ytt.. lar toplanmıe, 80DJ'a idare memur. 

.mıed1ğinı gWilnçltl komedbıfn bil- ~ ve aıtllm clat&nceleri- zlinden geri kalan Kllçilk Deniz Nale lan toplanarak reylerin tasnifine 

...... ~ percloolnln ~ .U.. Ç...-k ~ ~~~=J n,.. 'ıi>mafmm kongresi dUn FJminö. g~. bir sahnesi. daha bqlamılf;L aaym - .wecefiniz bir Ur. ile ta- mı Halkevinde yapılmıştır Neticede asıl azalığa : Mustafa, 
okuyuculanm. lt•kbk edebilir. )(Ura.ki lelin ~ Şükrü, Sadık, Remzi, yedek azalığa 

Odamızdaki bidali lldllw liqıllr p ve po nezaı e- da Mustafa, Halit, Mehmet. Hayri 
· .. • .. n•••- tiDde aaat lQ dan 16 ıa kadar rey. seçilmiftir. 

Ecnebi 
Mütehassıslar 

-+-
lktıaat Vek61etı, bunl•r
dan baztları baklanda 

tllhklk•t yapıyor 
Haber aldıiımıza göre, ı:ttısad 

VekAleti, Vekfilete merbut mtieese.. 
ae1erde bulunan bazı ecnebi :mttte. 
haslııslar hakkında tahkikata. bqla
Dllfbr. ltaailan en az 1000 lira o
lan bu mttteha881slarm ıae BU1'8tle 
ve hangi 1ebeple memleketimiM ea
ğınldıklan ve hakikaten lşı.tnde 
ehliyetli mütehassıs olup olmadık· 
lan arqtınlmaktadır. 

Bilhaasa denis müesseselerinde 
fazla miktarda olan bu mUtehassıs
lann ehliyetleri görülmiyen olursa 
bunların mukaveleleri feshedilecek
tir. Bu yoldaki tetkikler yakında ta 
mamlanmış olacaktır. 

llAllKEMELERDE: 

Muhayyel Bir operet için paramı 
topluyarmuş 

(Mahmut Skim) isminde bulu. 
nan ve arasıra neşriyat davalann
dan dolayı mahkemelerde görülen 
bir zat, QUn bir (Dolandıncılık) id. 
diasile 1 inci · Sulh Ceza mahkeme
sine verilmiştir: 

İddiaya göre, mumaileyh bu se
fer, bir gazeteye ilan vererek bir 
(Operet) kumpanyası teşkil ettiği
ni ve hevesklr gençler aradığını 

bil~tir. 
Bunun üzerine, kendisine müra 

caat edip iş istiyenlerden telgraf 
memuru Çetiner ile Mehmet ismin
de birini iddiaya göre, dolandırmıj. 
tır. 

Kendisi, Çetinerden 100 liralık 
banka kefaleti istediğini, Mehmedi 
ise dolandırmadığını söylemi§tir. 

Muayyen ikametglhı olduğu i. 
çin muhakemesinin gayri mevkuf 
olarak devamı kararla.ştırıl.mıştır. 

aahte nutu• tezkerealle 
·Halaydan gelen. genç 

Enver isminde bir genç (Suriye) 
den (Hatay) a geçmiş ve oradan da 
geçen gün şehrimize gelmiştir. 

Llkin, kendisinin (Nüfus tezke. 
resi) nin sahte olduğu görülerek 
dün mahkemeye verilmiştir. 

Tevklfhanedekl yaralama 
Tevkifhanede mangal bacağın

dan yapılmış bir bıçakla mahkfun
lardan Abdullahı yaralıyan mah. 
kUmlardan Hasanm muhakemesine 
dün Asliye 1 inci Ceza mahkeme. 
sinde devam olunmuştur. 

Muhakeme, şahit celbi için bu 
ka bir gtlne talik olunmuştur. · -·-Bir TUrk gencinin 

takdire t•Y•n bir 
ıa,ebbUaU 

Viyanada Viyanaıbad güzellik 
enstitüsünde 8 sene. tahsfl ettikten 
.sonra lstanlbula dönen Cihıad Tınaz 
Beyotlunda Tokatliyan karşısında 
bir gUzelli.k salonu a.çmıftır. 

Salon -dün merasimle açılmış 
ve İ.atanbulun ileri ı-elen ailelerine 
mensup birçok bayanlarla tanınmış 
doktorlar dıavetH olarak bulun
muflardır. 

Profesör dokt-Or AbdGlkadlr, 
dokt-Or Nüzhet Şakir fle berberler 
cemJyetl reisi tar~ ~an trad edJ
km nutukl&Ma meml6ketimizd6 
1enf batlıyan çehre makfyajı ve 
masajı eanatında bu TOrk gencinin 
önayak olmaaından takdirle bah
ıedJJmfştfr. 

Davetlilere aalonl&rı pscüril
dikteıı sonra hazırlanan baf eden 
izaz ve :ikram edilmlflerdir. 

TAKVİM· 
-•tt>Ah• ... •t>l'iW'>W MN 

! Mart 1939 Perıembe -
Hicri ı 10Muharrem1358 
a ... ı ı 11 ş • bat 1"4 

Kaaım: 115 

Det• aaati : 6,55 

ôtl• ı 12,27 - lkiadJ r 15,35 
Akp•: 18,01 - Yattı ı 19,30 

lauak ı 4,54 

l MART 1939 

ispanya meselesi ha"i 
devam ediyor 

İspanya meselesi, 1ııgiltere ve 
Fransanuı, Franko hükmetinl tanı. 
masına rağmen hAll birçok karan
lık ve kantık noktalan i(jerisinde 
aaklamaktadır, 

Parla ile Londra hilldimetleri 
Frankoyu aaalı yukarı bazı mühim 
noktalarda kat1 teminat a1dırmağa 
~. slyasetlerlne zahiri bir 
vaziyette temaytll ettirmeği istemiş
ler, fakat l'ranko, bu hususta ild 
mttteadcllt kereler bahsettiği gibi 
umumi mahiyette teminat vermek
te ısrar etmlftir ve hattl bu umumt 
tekilde hareket 7anmda, ayrıca 
Fransa ne lngiltereye mukabil bazı 
tartlar dermeyan da etmi§tir. Bu 
p.rtlar arasında, Franaada bloke 

'kalmıt İspanya Bankasının altmıa
nna, Fra.ruıada mUltecl İspanyolla. 
rm iadesine, Fransuı topraklarında 
P'raıiko tıspanyasma karşı propa. 
ganda ve mWteci hpanyollara yapı· 
lacak muameleler hakkındaki esas. 
1ar vardır. 

lngiltere ve Fransa bunları ka. 
bul etmıelerdir. Zira müstakbel 
koID§U}an ile aralarında mümkün 
mertebe bir hadise çıkarmamak yo
lunu ihtiyar etmektedirler. 

Franko vaziyeUnden emin bir su 
rette hareket etmekte ve her iki si
yasi zümreyi kııJJanmak ve zama· 
nında bunlardan istifade tarikini a
ramak gayesini tutmaktadır. 

Bu sebepten, birbirlerine m~ 
siyaset takip eden dört ATI"Upa dev. 
leti faaliyetlerine devam etmektJ
dirler. Bunlardan bir kısmı Franko 
yu kendilerinden ayırmamağı ister. 
ken diğerleri de bilakis kendi siya. 
setlerine imale ettirmek gayesini 
taşımaktadır. 

Fakat Franko, kurmalcta olduğu 
yeni İspanyanın Beynelmilel siya
setteki ve istikbalde oynıyacağı rol
leri nazarda tutarak kendisini mÜlli 
kUn mertebe ağır tutmaktadır. 

Bu arada, Fransa ve tngfliz hU
klimetleri, bu tanıma hareketlerin
den dolayı memleketlerini ve muha. 
lif partiler ve Roma.Berfin mfhverl 
matbuatı tarafından da hücuma uğ· 
ramaktadırlar. Dün tıigiltere par. 
lamentosundaki münakaşalar ara. 
sında muhalif liderlerinden Attlee, 
Başvekil Çemberlayine hilcum ede
rek ecnebi nüfuz vasıtasile galibiyet 
kazanan Frankonun tanınmasının 

büyük bir siyasi hata olduğunu ve 
ileride menfi büyük tesirler uyan· 
dıracağmı söylemiştir. 

M. Çemberlayn'm verdiği ce\?a
bı, filyatm bu istikamette yürüme. 
yi emrettiği, Frankonun yeni :tspaıı. 
yanın istiklAlinin halelden azade bir 
~kilde tezahür edeceği hakkında 
teminat verdiği, ve bugünkil vazi. 
yettk bundan başka yapılacak btı
eey olmadığı mealindedir. 

Fra.nsanın bu tanıma kararıru 
verirken Başvekil Daladier'in Fran. 
sanın bir Uçilncti hududunde tehli. 
ke vUcut buldurmak istemediği hak 
kmdaki sözleri ji.Orku i.milinln söy· 
!etmiş olduğunu kaydetmektedirler. 
Bu arada Journal de Moscau yazdı· 
ğı bir yazıda, Fransa ile tngilter~
nin İspanyadaki bu şekildeki hare
ketinin bir ikinci MUnih vaziyetini 
vUcude getirdlğini iddia ediyor. 

Neticede, bu tanıma keyfiyeti, 
tspanya meseleeile allkadar devlet. 
lerhı slyas! m.a.hatillııde ve matbuıt. 
tında, kartıhklı httcum, meth, tem
kin, iğbirar, emtn, tatmin ~ 
arsulara esef gibi eBaBlara dayanaa 
bir mahiyet almaktadır. 

Halbuki bu meselede, zahfrf va 
ziyetlere rağmen, içten bUytlk ve nL 
hat bir slyast mücadele baelamıt, 
devam etmektedir. HAdisat. bu m~ 
selede hangi devletlerin iyi bir sf· 
yast g6rtışle hareket etmiş olduğu
nu ve kararlarda bulunduğunu gö& 
terecelrtir. 

Dr. Reşad Sagay 

Muam Atin• va yelen 
..h•d•I dav ... nna dUn 

clev•m olundu 
Rımdeftculuk ve dö9fs kagakgı

hğmdan dolayı Dl89kuf buhuwı 
Madam Atına tJe arkadaelramm 
muJiılremeslJıe dUn AaHye 1 fnel 
Ceıaı mahlremellnde glzlt olarak de. 
vam olumnuetur. 

Yine bu hAd1aede.n doğan (Ya
lan yere ph•det) davasına da, a~ 
nca dfln mezkQr m•hJrwnede devara 
ohmmulblr. 
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Ç"nlüer Bir Çok Şehirleri Geri 
ldılar. Moğolistanda Tek bir 

Japon Askeri Kalmadı 
---~~ --

- İn-, nan Japon harp gemilerine müte-
Hong - Kon.g: 1 (A. A._) tr madiven hücum etmektedir. Bu 

•:- h d d d .altı kılome e · 
ı.a. u u un an . . an- heklenihnedik tno.rruzlar karşı.sın-

me fode ve Kanton nehrını~ m d J olar ağır znyiaila. u,ira-
ımbmda. bulunıan Paoan ve Nantou a apo 
şehirle.ri Çinliler tarafmd.an Japon-, maktadır. 
laman geri ahnmı~tır. . Japon 

Şimal cephesinde mukabil Ç~n 
d . Çın d taarruzları umumileşmekte ır. o d a 

liler Şahar He Yuan ar~sında lO f US D 
1radar mühim şehri gen alm~şlar - svan '· 
ıdır. İç .Mogoli tanda tek bır Ja-
pon askeri .kalmamıştır. 

Paianhoda muharebele~ müte
madiyen şiddetleniyor. Pekin yolu 
ile Tiençin'l! 22 kamyon d?lu~u ~a
ralı Japon a keri gönderılmışt1r. 

Hopoi vilayetindeki Çin kuv -
vetleri Paoting'in 26 kilo.metre ~e
ııubunda bulunan Fanglu şehrıııe 
iki kold·an hücuma başlamışlardır .. 

Hong- Kong: 1 (A. A.) -Bu
raya gelen haberlere göre, Japon 
ordu unda muharebe aleyhindeki 
hareketler gitgide büyümektedir. 

Haııkov civarında askerler a -

1,asında yeni bir kıyam hare~eti ol- ı 
muş ve bin karlar Japon askerı ısyan I 
etmiştir .. Vukubulan musademede 

her iki taraftan 700 kişi ölmüştür. 
Asiler nihayet tesllnı olmuşlardır. 

Diğer taraftan Çiıı tayyHrelerı 
son gUnleroe Vuhu chrarında bulu-

~~~~~·~~----

153 Mi yon dolar lnönünün ~ ı~sajı 
Nevyork Dünya seı gisi 1' omiser! 

t>ün bir takdir clgrafı gö ıderdı 
Ankara, 1 (A.A.) - Nafıa Ve· 

kili Ali Çetinkaya, 1939 N:.v~ork 
dünya sergısi radyv direktoı u B. 
John Young'dan ::ı.<;ağıdaki telgrafı 
almıştır: 

Türkiye cumhuriyetinin millet-
'k halkı ve lere selamını Aınerı an 

matbuatı büyük hararet ve şevkle 
kar§ılrun.ışlardl?". 

'Programınız, Reisicümhur ~aı. 

tl . tno"'nünün güzide mesaJları re en . 
ve :filarmonik orkestra ve mugann~-
lerin temsilleriyle radyo muvaffakl
vetinin en bi.iyiiklerincleu biri ola-

~ak kaydolunacaktır. . 
Bu pek çok muvaff~k neşrıyat-

tan dolayı size ve mesaı arkadaş~a-
ım. •1 takdir \'C hayranlıgt. 

rmıza sam 
mızı arzederım. 

tıraat Bankasının tasar
ruf he113apları Kurası 

dün çekUdl 

İngilterenin ycnı sene müd~faa 
bütç~si içiu bu kadu tahsısat 

ayrıldı 
Londra, ı ( A. A.) - Bahriye 

Nezaretinin 1039-194u bütçesi 153 
milyon 666 bin ln~ili.z lirası ~larak 
tesbit edilmi§tir ki geçen bilt~eye 
nisbetle 23 milyon 281 bin Sterlin~ 
fazladır. 

Bu senenin yeni inşaat progra· 
mında 2 zırhlı, 1 tayyare gemisi, 4 
krovazör, 2 destroyer fiotillası, 4 
denizalb gemisi, 22 hücum botu ve 
10 mayn gemisi vardır. 

Dan7İğ Meselesi 

Lehistan hükümeti. son hadise
leri Protesto etti 

Dantzig, 1 (A.A.) - Alman a. 
jansı bildiriyor: 

Leh hükmeti Dantzig sena.tosu. 
na yeni bir nota vererek pollteknik
te cereyan eden son hadiselerin halli 
için bir komisyon teşkilini teklif et-

• __.. ' Sayfa: 3 

ispanya Meselası İstanbul Tramvayları Tük Kara terine 
( Battarafl t inci •• ,,, ........ , 

ıkral hanedanınuı pro~hm C1tea 
saraılmıştııı. Btl han&danm ~ 
İspanyollan blP nokta etıefmda 

Filen Hükiimete Geçti Ve · eciyesin 
toplıyabu~cat k~ nU:tuzu - Dan Batan Depolarda Bayram 
lu.nması o-ok meş.kt\kttlıt. 

Fakat hislen en ooıt ıdtt ,yapıldı Memurlarazıy· af et Verildi 
eden c1h6* meeelenin hatla! Slyase. . • 

1ıe temas eden safhaeıdıP. Blr k• 
re, Berlin - Roma mihveri ,,. bn.. 

hassa İtalyan !kavimleri sakhı sa • 
kin İspanyol topraklannı bırakıp 
~eldlecelder rnf? Romanın bQton 
vandlcrlne raltnıen, böyle bir ŞQYtn 

.kabil oldu~una inanamadığımım L 
tiraf ederiz. Btltiln temennimiz de 

Yapılan Taarruza 
Cevaplar 

--
Türk Münevverlerinin fikirle

rını neşre dev m ediyoruz: 
Alnumyada tnhsil yapım Bil) 

lllk t ODgör diyor ki: 
(- Bulundu{;'llm mcmıekette iğ· 

reti olarak kaldığımı bildiğım ha G'l 
bir an evvel vatana döne bflm oz 

bu zannımızda yanılmış oldu~mu- topraklarımda. temlz ruhlu oz kaı·. 
zu görmektir. deşlerimin arasında yru amak ıçin 

Diğer bir mesele de şuc Y~ nekadar çırpındığımı tahmin edc-
İspanya hükOmetinln politikası ne mezsiniz. 

olacaktır? Bu hükOmot hayatını Milll ruhlu, asil secileli ve milli 
Uerlin ve Rornadıan gördü~ yal'- benliğini iyi anlamış bir Türk genci 
dıma borçludur. Bu minnettarlık kendisini bu şekilde lekelemeği her 
bircunun hududu nereye k~ halde istemez ve kendisine y kı~r-

dar uzayacaktır? Yeni İspanya re-o · maz.) 
Muharrir Niza.mttin Nazif: jfmi kendisine bu kadar esaslı bir 
lçtlmai ve eiyast karakteri te. 

yardımda bulunmuş olan Alman bellur etmemiş gençlerin Avrupaya 
ve İtalyan siyasetine ne doreeoye gönderllmelerlnden çıkacak şey, 
kadar bağlanacaktır? Ba ~lılık bunların her ~ bir ihtisas yap. 
İspanyaya a~ır gelmlyeeek mld1rT malanndan önce mutlaka bulunduk-
ÇUnkü unutmamalıdır ki İspanyoJ. Jan muhitin lçtima1, siyMf, tclkinle-
lar gayet vatanperver, ç.ok a!mogan rinln tesiri altında knlmalarıdır. 
ve hassas insanlf.l'dır. İspanyanın Avrupada bllehaasa talebelerm 
hattı hareketi Uzerfnds mtteestr ol- bulundukları bUyUk merkezler po· 
mak iddiasına .kalkacak ibtr ecnElbf Utika teneffüs ederek yaşarlar. Bı. 
nüfuzuna ı,orlukla taham.mill ede.- :zim, çok zayıf olduğuna aslA §ilphe 

edilmemesi len.beden (Yabancı :menı-
bilirler. Hem böyle lblr harek'et ı. leketlerdek.1 talebe kontrolü) muz 
panya htlkilmetinin dahilde pek ta- ba§ edemez. Esasen netice meydan. 
bii olan muhaliflerine ka~ V'&d- dadır. 

yetini Ç-Ok zayıf düşürUr. Siyasi ve içtiJllai olğunluğa uJsış. 
Bu millahar;alar İspanyada ı. madan Rusyaya talebe. göndennıs 

giliz ve Fransız siyaseti lçhl epey- , mutlaka bol§evlk olacaktır. Siyasi 
ce geniş bir manevra aahaeı 89ıla- Tl'llmvayeılann dnnldl bayramlarmdaıı iki hatıba depoda brb1.nlar vo içtimai olğunluğa ulaşmadan Al 
catı -z;annını ~vlld ediyor. İsl?"nyıa keailirkeD .,. Tablm Abidesinde man merkezlerine talebe gönderiniı 
Roma ve Berlıne ııekadar mannet- mutlaka Nazi olacaktır. Ayni ~~-
tar olursa olsun, Fransıt ve İngf- TNmvay ve Tttnel Şirkeileri 1 btıtün Şirket mensuplarının duydu- kildeki gençleri 1talyaya gönderiniz 
llz politikası nevmid b: vaziyette marttan ftibaren ftlen hUkOmet ta- ta sevinci tebaras ettlrmişt!r. mutlaka Fn~ist olarakltlrdır' 
sayılamaz. Gen~ral Franko, dıtn- rafından işlettlmeğe başladığı için Merasimi milteakıp saat 6 da. 1ngiltere1e, Şimali Amerikaya 
ıkü yardımcıların ya.rmki f..A.zla ~ dün bu müesse.selorln bütün tqki- flk eeferl yapacak olan 145 numa- va U'ransaya gönderdiklerimizin ö

makilrlıkları karşısmda imdadı Ultmda bayram yapılm~tır- Her ralı Şişli _ Tiln&l arabasını bizzat tedenberi mutlaka liberal, demokrat 
Londra ve Paristen bekliyecektir. iki şirketin merkezi olan Metro han umumt müdür Kadri M usluoğlu ve keslldikleıi gibi biıınenaleyh: 
B l "kl d Al tını fd 1-Ya hıç talebe göndermemeli 

o şevı er en man ve "" yan- ve Şişli, Aksaray, BeşikbruJ depola- are heyetinden Süruri tarafın • Zira gidenler burada ögren· dikleriıı· 
hır sayesinde kurtuiduğu gibi on- rile ıbilcümle aralbalar daha. birgiin dan i<lıare e<lflerek depodan çıka-
lardan da F1,an::;1z ve İngiliz !lata ı den asili. fazla bir şey öğreneınemeK. 

evvel çiçeklerle süslenmiş ve her n rnış ve <burada 891 numaralı vat- tedirler. 
sayesinde masun kalabflfr. iki .şirketin memur ve müstahdemi- man Şükrilye teslim edilmiştir. 

Fakat işin böyle zarar~ız bir 
safhaya girebilmesi için en evvel 

İ.spanyol topraklarının mülka ve 

binası tamamiyeti tamamen tahak

kuk etmeli ve ecnebi kuvvetler İs
panyadan çekilmelidir. Eğer Av
rupa D:>u zor geçidi muvıaffakıyetle 
atlatabilirse sulhun muhafazası 

taraftarları .bir müddet için r.abat 
bir nefes alabilirler. 

Hü~yin Cahid YALÇIN 

ni _--u bavrama büyük bir şevk için- Bu hAdise orada. hazır bulunanlar 
de iştirak et.ııi.şlerdir. tarafından tezahUratla karşılan -

Tramvay Şirketinin Şişli, Aksa- mıştır. 
Şişli depo undan başka Ak a -ray ve Beşiktaş merkezlerinde sa -

bRlı ilk tramvıay edere cıkmadan 
evvel biltiln müstahdemine birer 

çay ziyafeti verilmiştir. Bu ziya

fetler btiyilk bir neşe ve sürur i~in
de devam etmiş ve depolarda ha-

ray ve Beşiktaş depolarında da ay
ni şekilde merasim yapılmış ve nu
tuklar söylenmi.ştir. 

2 - Yahut olgunu göndermeli 
değil bu devletlerin mektepleriRdc o-
kumakla, bunların gazeteleri mi İs
tanbulda okumakla, Faşist, KomO-' 
nist olanlar görülmüyor mu? 

Bizde l)arti de, Hnlkevieri de 
Maaıif de bu hususta vazifesini yap. 
mıyor çocuklarımızı olğunlaşt.ırnu. 

yoruz. 

Mahmut Suat Dervi5: Anıc:ara, 1 (AA.)_ Ziraat ban
kasının bankada 50 lıra ve daha. 
fazla mevduatı bulunan tasarruf sa.. 
bipleri rasmdaki ikramiye ~~r'ası 
dun b&P.kada ikinci noterle diger a. 
la.kadarlar huzurunda ç kilmi~tir. 

mi;ıtir. tyi malfımat alan mahfiller, 
Dantzig hükfill!etinin tu notayı, 
Leh hükmetinin Leh talebesinin ka-
ar suretini alenen takbih etmesi ::-================ 
~akkındaki şifahi notası tatbike~- yeni Papa 

sır bulunan müessese mensuplan 
sabah saat beşte bu mutlu günü 

kutlul.amağa koşan halk şükmn his 
lerlle dolu bir şevk ve hsyecan için

de tezahura.t yapmışlardır. 

Bundıan sonra muvakkat idare 

heyeti saat 11,80 da. Taksim Abide

sine çelenk koymuştur. Gayet 
muazzam surette hazırlanan bu 
çelenğin üstünde "İstanbul Tram -

( - 'Oniversite çağına geleu bir / 
çocuk dUnyanın bUtün içtimai ce.m· 
yanlarını, kendi kendine dtişilnebl
lecek bir çağa gelmiş çocuklardır. 

Bu ~ilişte bin liralık ikrami
ye Z".t-5 nums.ı al. tasarruf he.ı:ıabı sa
hibı Maraşta Mehmet Lıança, ~ 
liralık ikramiye 422 numara sa~ıbı 
Gemlikte Mehmet ünay'a, 250 lıra· 
lık ikramiye 529 numara sahibi Ela-

tda Ömer Nuimi Orala çıkmı~tır. 
~ 501, 1286, 4067, 347, 2'77, 385, 

21P, 63, 32 ve 1054 numaralara da 
ıoo er lira ıkramiye çıkmıştır. 

BunlardAn başka muh\ :ılif ma. 
hallerdeki 95 tasarruf sahibine 50, 

4(' 20 liralık ikramiyeler çıkmışbr. 
I 

Acı Bir Kayıp 
<Battarafı 1 ınci i~yfada) . 

~ Ayrıca mebuı:ılar, Divanı Temyız 
ve Divanı M:~hssebat Reis ve a::a
laıiJt Hariciye, Adliye \'e Maliye 

VE.ıkaleueri erklnı, bankalar ve di· 
•fer mUesse.sat direktörleri ve mü· 

tevef!anın aile efradib dosUa.rı ce-
nazede hazır bulunuycrlardı. 

Cenaze saat taı:ı 11,30 da lbcı 

Bayram caınilnden kaldınlarak me 
rasime iştirak edenler.ın ihtiram eL 
leri üzerinde Ulus meydanını, Ban. 

kalar caddesini takiben . H~ctye 
Vekfileti önüne kadar getirilmil ve 

tabut burada ceııue ~ m. 
b.ulmuştur. 

Merasimde hazır bulunmakta o. 
lan zevat Hariciyeden itibaren ee. 
ıtazeyt otomobillerle Cebeciye kadar 

t.akip ettili.ı,1~ ve ted.tini nıüteaDP 
lrıezarı başında son nwtmeihür&
~ ifa eylcm)elerdir. 

dtği takd;rde nazarı dikkate ala.bı. 

ıeceğini bildirmektedir. fntİh'abJ Şirketlerin Naifaya intikali mü-

M. Mussolini 
Vatikan, 1 (A.A.) _ Yeni Pa· naselbeTtile ver

1
ilenh ziykafetlerden 

sonra ramvay ar nre et etmeden 
panın pazardan evvel intihap edil 

depoloarın önündo kurbanlar kesil
mesi muhtemeldir. 

miştir. Ve bu kur.hanların etleri 
Daha bUyUk askeri ha- Birçok zevat, Mem~enyör Pucel f.akirlere dağıtılmıştır. 

zırllk en1rl vardi linin araya ilk müracaatta ecnebi Şişli deposunda sabah saat 5,30 
Roma, 1 (A.A.) _ B. Mnı:'solini, reylerin kA.ffesiui ve 1talyan kardi· da depoda toplanan 900 den fazla 

bugün 1'1ı.§ist partisinin yenı .mer nallerinin reylerinden on kadarmı iş<:i ve halka hitaben telci u ~taba
kezi idare heyetini kabul etmiŞ ve kazanacağını tahmin etmektedirler. şısı Lütfi bir nutuk söylemiş ve 

kendileriııe ~daki dire)rtüi ver- ~~~~~~~~~~~~~~~~~ .................... . 
mlştir: =======================================:~~~~ (Faşizm aleyhU\rı dünya tema- -
yUlleri taraftarları t .. .rafından tota
liter devletler ha kkmda ileri sürülen 
muhtemel çember altına atma plan. 
Iara karşı 1tnlya.nın mUdaf aasm1 
temin maksadile gittikçe daha bil.. 
yu.ıı askerl hazırlanma ve gittikçe 
daha büyilk içtima1 adalet). 

Yunan Kralı 
Zırhlılarda 

Yeni Sabah 
6 Marttan İtibaren Se11eni :ı En Büyük Eserini 
Neşredeceğini Okuyucularına Müjdeler 

.. 
' 

Erzurum Ve 
Erzincanın 
Kurtuluşu 

ismini ta~ıyacak olan bu emaalslz 
tarihi kıymeti haiz olan eser Sayın 

General Kazım Karabekir 

Atina, 1 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Kıral George, Başvekil 
Metaksas ve diğer şahsiyetler bu 
g0n öğle Uzerl Tersane önünde ~e-
mirliyen Vasilisa 011.1. destroyerini 
ziyaret etmişlerdir. Destro~~ .&

çık denizd:m sa.hile kadar diger ÜÇ; 

destroyer refakat etmişti. Kıra! ve 
maiyetin.deki zevat, yeni destroyeri 

gezdikten sonra Averof Amiral ge. Tarafından büyük bir salahiyetle 
mfslne geçmişler ve Averofta kral ::=:=::=~§§~~§~~~======y=a=z=ıl::m=:ış::h::::::;r:=. eerefine bir öğle ziyafeti verGmii- = 
~. .. ................... ._ ....... allıiıiilliiiilliiiiiim 

vay ve Tünelinin '.Millileştirilmesi" 
ibareleri yazılmış ve 1 mart ı 939 
tarihi atılmıştır. 

Öğleden sonr.a muvakkat idıare 
heyeti, başta reis Kadri Muslu oğ-

lu olduğu halde bütün memurları 
Metro hanındaki merkezde kabul 
etmişlerdir. 

Saat 16 da Parkotelde mu -
vakkat idare heyeti tarafından me-
murlara bir çay ziyafeti verilmiş 
ve milteakibcı afia Vekili Ali Çe

tin Kayaya tazim telgrafları çekil
miştir. 

Dün, kendislle görüşen bir 
muharrfrimlze- muvakkat idare re-

isi Kadri Muslu oğlu şunloan 
:-ıöylemiştir-

"- Muhterem Vekilimizin de 
inrna merasiminde dediği ,gibi bu 

Şirketler kapitülasyonların baka~ 
yıası gibi gü;r.e çarpıyordu. Son 

izler de lıus,rün ortadan kalkmış 
bulunuyor. Bundan mütevellit du.r

duğunrnz sürurun derecesi ta'bii 

Biz ekseriya Avrupa.ya ancak 
yüksek tahsil yapmak için ta.le~ 

gönderiyoruz. Seciye, karakter sc
labeti ise çocuklara bu yaşa gelinci. 
ye kadar aşılanamaz. Biz çocukları
mızı ötedenbcri iddia ettiğim gtbı 
beşikten ele alıp liseyi bitirecek ya. 
şa kadnr i§lersek ne Alnıanyaya. 
gittiği zaman, Almanlaşmış nede 
Amerlkaya gittiği zaman Amerikan.. 

laşmış olabilir. Biz dışo.n ekseriya 
henUz kendi tesirimizi işleyemediği 
miz tecrlibesiz çocuklnn yolluyoruz 
ham bir madde gıöi ecnebi ellere 

teslim ettiğim.iz bu gençler hazan 
bfae oralardan ecnebt memleket

lerin ajanlarından daha muzır ola
rak avdet edebilir bu ı;murlu bir kö
tülük de~ildir. 

Çocuklanm.ızı Avr:upaya yoUa
sak da yollama.sak da netice birdir. 
Yabancı tesir gelip bizi üniversitede 

de l.ıulur. Onun için Avrupaya vo!lı. 
yalım hiç olmazsa birşeyler öğrenip 
geliyorlar. 

•••••••e•••••••••••••••••••••••~•••••....,.. 
çok büyilktür." o • •d D 

Şirketlerin Naifa Vekaletine eDJZ 1 e Ün 
intikali müna~el>etiyle Kadri Mmı- Zelzele Oldu 
lu oğlu dün bfitOn memur ve işçile-
re bir tamim yapmıştır. Bu tamim- Denizli, J (A.A.) - Dün saat 
de id0arelerin Devlete intikal etti- 9,45 te cenuptan şimale doğru .ıafif 
ğini şimdiden sonra daha canla bir zelzele olmuştur. 

buşla çalışmak Jazım geldiğini, .............. 11e ......... .. 

h ık d · I •••••aoa2 .•• , a a , aıma iyi muamele edilme- • · ~ 
• • !I Yurdun, refahuı l ~ • 

sını, halk için çalışmakta olundu- il k ' Vllr ıgm : 
ğunu ileri sflrerek bu noktalara ! l'oruyu~usuççocuktur. Yıld" bir ! 

. . . . : n-a '1erıp ocuk E&irgeıne Ku- ; 
bılhassa dıkkat edılmesı yazılmış- 1 nımuna u·· 1 ı : 
t • ye o unuz • 
ır. \ : .. ...................................... . 
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Amatör San' atkarlarımız 
Büyük Mustafa Kemalin Küçük 
Mustafa Kemal Taraf,ndan 

Yalan söylemiye lüzum yok; bu 
işde iki taraflı acınıyorum. Evvel, 
ümitlendirilerek, sevindirilerek De. 
nizbanka alınan memurlara. Zaval 
lıla.r bolca maaşlarla bankaya yerleş
tırildikten sonra (artık rahat yüzr 
göreceğiz) diye kimbilir ne kadar 
sevinmişlerdir. Pek haklı olarak ne 
hayaller kurmuşlardır. Şimdi, şimd· 
ise ne büyük hayal inkisarına uğra
mış bulunuyorlar. 

Yapılan Bii:stil 

Burası böyle... Fakat verdiği a 
~ık her sene devlet bi.itçesinden ka
patılacak olan Denizbanka da yazı 1i 
değilmi ki? Onun göreceği zararın 
ucu hepimizin kesesine dokunmıya
cak mı? 

Bu iki tarafı acıklı havadısı ve 
:ren gazetelerimiz mali organizasyon 
bakım servisi, neşriyat servisi isim. 
Ieri albndaki yeni kurulan şubelerin 
lağvedildiğini haber veriyorlar. 

Denizbankın bu anlıyamadığım 
servislerin isimlerini altalta okur· 
ken hemen Ahnıet Şuayp merhumu 
hatırladım; Meşrutiyetin ilk günle. 
rinde Cavit, Filozof Riza Tevfik ile 
beraber iktısad ve içtimaiyata dair 
çikardıkları mecmuada Şua.yib mer 
hum bir makalesine şöyle başladığı· 
nı hatırlıyorum: 

(Ey kariinı... Sadırazam Paşa 

Hazretleri sizi yanlarına davet et
seler ve: 

Geniş mermer merdivenlerden 
mektebin küçük bahçesine çıktını. t 
üstünde madeni harflerle (Yüksek t 
öğretmen okulu) yazılı kapıdan içe· 
ri girince sim siyah fakat güler yibı. 
lü bir Arap kapıcı ile karşılaştım. 

Mektebi gezdirecek arkadaşıx 
henüz yemekten gelmediğini Be.ton. 
da otunnaklığımı söyledi. Salona 
geçtim. (Ömer mer) ismindelli bu 
arkadn'Ştn tft. lisedenberi arkadaışbk 
ederiz. Kendisi Afganistanlıdır. Kt~ J 
bar bir çocuk 12 senedenberi TUr- r 
kiyede tahsilde bulunuyor. Şimdi · 
üniversite fizik, kimya iUbelerinde 
de talebedir. 

Vaktile ona: 
- Türkiyede tahsili niçin tercih 

ettiniz? 
Diye sorduğum zaman baııa gü

zel bir Türkçe ile: 
- Tercih bizim elimizde değildir. 

Hükumet istediği memlekete gön. 
derir. Türkiyeye de hükftmet gön· 
dermi~tir. Yalnız nereye gönderelim 
diye sormuş olsalardı. (Türkiye""e 
Tür ki yeye} diyecektim. Demlştl. 

Birkaç gün evvel kendisini göP* 
düğümde: 

- Bir gün gel de sana mektebi 
gezdireyim. Demişti. !~te ben ~ün. 
di onu görmeğe ayni zam.anda mek
tebi gczmeğe gelmiştim. 

Ömer geldi. Gösterdiğim yere o. 
turmadan: 

- Haydi gezelim bak 1ı1ana hem 
muhtelif milletlere mensup arkadaş 
larımı da tamtacağım. Dedi. 

• 

L .- -~-....-

- Doğrudan doğruya Sadarete 
merbut olmak üzere üç bin kuruıı 
(yani otuz altın lira) maaş ile Babı 
alide bir (Mehtap Müdüriyeti! ..... ) 
teşkil ettik ve sizi oranın müdürlü
ğüne mümuıip gördük, dese hiç red
deder misiniz? 

Siz bu memuriyetinize bir ısene 
devam ettikten sonra Sadıra.2am 
Paşa Hazretleri sizi tekrar davet 
etseler de dairenizce nelere ihtiyacı. 
nız olduğunuzu sorsalar hemen: 

Kalktık geniş bir koridordan 
reçerek kalabalık bir hole çıktık. 
HolU dolduran gençlerin bir ktsmı 
radyo başında müzik dinliyor, bir 
kısmı günün meseleleri üzerinde mü 
nakqalarda bulunuyor, kimi sinem& 

Must•fa Kemal, eerile yanyaııa 

Bir müdtir muavini

Bir mümeyyiz! 
iki müsevvit! 

Dört mübeyyiz! 
iki mukayyid ! 

Bir evrak takip memuru. 
ihtiyacında olduğunu arzetmekten 
kendinizi alabilir misiniz?-.... ) 

Şuayib Merhum eğer sal ol.ear
lardı, yahut Şuayıb yaşarken (De. 

nizbank) bu teşkilatile mevcut bu
lunsaydı, ben de ıUphe et.miyonım 
ki lier halde (Mehtap müdürlüğij ! ) 
yerine (Denizbank !) ı mi8li olarak 
gösterirdi. 

Eski Tllkl 

Emniyeti aulatlmal 
Feriköy, Civelek sokak 48 sa.yılı 

Andon tpeellktnin ftrınında çalışan 

Ht1seytn Caıncıoğlunun ekmek pa
rasından yet.mi§ lira. topla.yıp kaç- ı 

tığı fırın sahibi tarafından iddia e
dHmis ve suçlu yakalanarak üzerin. 
de zuhur eden -4:8 lira ile hemşlreel 

Münevverin evine bıraktıfı 18 lira 

90 kuruo i&tirdat ~ ve Mtinev. 
verJe birlikte mahkemeye verilırı~
lerdir. 

-·-

( .. ;;::: .. ;:;;~--~~;;; .. .., 
..................................... ./ 

dan bahsediyor. sonuna kadar dinledik. Ancak bittik-
Soldan ikinci bir koridor& çıktık. ten sonra bizim ialona girdiğimizin 

1.)"zerinde birçok oda kapıları var. farkında olabildi. 
Kulafıma. dar koridor dıvarlanndıı -Affedersiniz aziz dostum gali. 
akisler yapan tatlı bir keman Bef!i ba raha.t.sız ettik. Maaımafih müsaade 
geldi. ederseniz takdirlerimizi söyledikt~n 
- sonra sizi kemanıruzla baş başa bıra 

S..'atk&r ite.an çalar~.sı. 

- ömer dedim bu ne T mektep-
lel'de galibe. bir de mtıdk aaloau \l4tr 

- itmdi gideoei9, fÖrltl'9Öıl. 
Ölnel' ıttterek: 

Kapıyı yavaeca araeya.rak ~ 
&'irdilfmiz musiki ıelonunda orta 

kabil!.riz. 
- Bıı tesadüf görüşmemize vesi

le oldu. Dedi. Kan.dini takdim eW 
Mimari şubesinden Mustafa K~. 

mal... 
Yer gösterdi oturduk: 

- Beş senedir çalışıyorum. An. 
oak bukadar yapabildim. 

Asıl <;alıştığım meslek mimar
hktır. Akademiye devam ediyorum. 
Bu benim küçiiktenberi çalıştığı.rn 

yega11e idealimdi. Tahakkukuna ça. 
hşıyordum. (I'ahakkuku da müsait 
nmhite bağlıdır zannederim. 

Masanın üstünde ~air Akifın 

bir büstünü gördüm ve dedim ki: 
- Galiba serbest mesailerde <le 

bulunuyorsun uz, 

-Şüphesiz bu yaptıklanmm hep 
ili llusuet &tUtlerdir. 

Tramvay çarptı beytu Icıvıretk saçlı bir pnç, çene-

Akifm lttlstUnü göstererek: 
-Bunu geçenlerde üstada yapı. 

lan ihtifal için hazırhınıştım. Daha. 
birçok etiltlerim var. Bakınız birka
çını göstereyim dedi. Yanındaki gar 
droptan çıkardıfı bir albümü bera
berce seyretmeğe başladık. 

llhıia. a.ltma sıkıtttrdıtı kemanıA m Lalelide Tayyare a.parimwlnl&rı- nk aahifesinde son yaptığı bir 
A.tatürkün bUstUntt göstererek: 

- Şu gördtığtlnüz Dihi, inkılipçı 
Mustafa Kemalin küçük Mustafa 

ta tlı IM&lnt gtnel melodinin rit.mhri 
nın dördUncU dairesinde 33 • u•a· uydurınut çah~ıyordu. ÖııO.n.detd no
rada. mukim tnettin otlu 7 yqıu- ti!. p uclJe baktım Toslta Toskayı 

cia Tu.fyan, Veznectlerden geçmekte ~~iiiim~--iimlmmmmmiiiiii-iimiiiimmmmm 
olan 2848 numaralı F&tih-Harbiye 
tramva.yının aademefline ufr.ıyarak 
rere cHiemt1t "Ye alnının llOl tara.tın. 
C!an ~çe yarala.nımş oldufundan 
mttdM.vatı yaptırılm.ı§tır .. 

TefekkUr 
C. H. P. l~iJnlottrvl B~ 

imda.nı 

Halkevleri ınWı.atiııe olmak ii. 
.ıere 25 iUbat 939 tarih.inde P•apa, 
lasta Uırtip edilmii olan Baloya &eh
rimizlıı mail ve ticarl mtıeseesele~ 
ıa.ym halkımızuı nakden muavenet 
ve hediye vermek ve baloya iutitaJr 
ıureti)'İe g6stermıt okmlu llAmiznJ 

allka ve nıüzahuetten do~ Parti alnemalarında birden 
ummateteJrkbohmUJt. , ................ m:m ........................... .. 

Kemal tarafından yapılan bir büstü
dür. Bıı da hayat ve harp yoldaşı 
Milli Şef tnönünün kendilerine bun . 
lann asıllarını takdim ettiğim za • 
man irşad edici takdirnamelerjni 
göndermişlerdi. 

Bu kahraman bir Mehmetciğ'in 
büstünün resmidir. Bu da akademi. 

de bir kız arkadaşımın etüdiidii-r. 
Böyle hevesli ve çalışkan bir arka. 

daşın eserlerini seyrederken içlm
den gelen samimi takdir hislerimi 
saklıyamadım. Albümü kapatırken· 

- Sizin gibi genç ve ümit verici 
bir sanatkarı takdir etmek benim i. 
çin bir borçtur. Tebrik ederim de. 
dim. Biz konuşurken odaya birka<; 
arkadaş daha gelmişti. 

Arkadaşım Afganlı Ömer onları 
da bana takdim ediyor: 

Bu arkadaş da Afganlıdır. Adı 
Zaman Zimere. Bu arkadaş Ama
vutluktandır. Tabiiye tahsili yapar. 
Adı Osman Lukaçay. Evvela Afgan
lıya, sonra da diğerine sordum: 

- Bay Zaman dedim. Memleketi

mizde bulunduğunuzdan memnun 
musunuz? 

Tereddütsüz cevab verdi. 

- Bu suale kendim i<;in değil 

bütün arkadaşlarım için de tek ::!e. 
vab Evet ... tnkilaplarınızı görüyoruz 

memleketimizde de ayni şekild.a in
kilaplar yapmak için hazırlanıyoruz 
nasıl memnun olmıyahili:--

Ayni suale Arnavut arkadaıı: 

- Ben de TUrkiyede bulunduğu. 
ma çok memnunum. Türkiye bugiln 
garpte ve bilhassa Balkanlarda ör. 
nek olarak gösterilmektedir. Bu-
nunla iftihar edebilirsiniz. 

Artık gençlri yalnız bırak-
mak zamanı gelmişti. Dost memle. 
ket çocuklanna veda ederken göster 
dikleri samimi alakaya memleketim 
için te~ekkür etmeği kendim içil'. 
dir vazife bilirim. 

GUlhane parkı vakaaı 
Falllerl mahkOm oldular 

Giilhane parkında (Manitacılık) 
surett.la, taşradan gelen Mehmet is
minde bir adamın 105 lirasını do. 
!andıran Mehmet ve fsınail hakkın. 

da dün Asliye ' üncü Ceza mahke
mesi tarafından 1 şer ay hapis ka
ran verilmiştir. 

"' 2 .MART 1939 

Spor Yıldızlarımızla Başbap: 1 

Çoban Mehmet 
Giireşte Bütün Dünyaya Yüzümü
zü Ağırtan Meşhur Pehlivanımızın 
Hayatını Ağzından Dinleyiniz 

- Balikesir Beyköyünde dünya. 
ya gelmişsin. Ailem köyümüzün orta 
halli ailelerinden idi. Babam bütün 
köylüler gibi rençperdi. Annem de 
ona yardım ederdi. 

.Annemi, babamı çok severdim. 
Onlara hayatta hiçbir kere karşı
lık vermiş onların gönüllerini kır. 

mış, onlara karşı gelmiş bir evlat 
değilim. 

Anam beni çok severdi. Galiba 
öteki evlA.tlanndan bile çok sever
di. Beni tam 6'5 yaşına kadar em
zirdi. 

Bilyilk seferberliği tamam.ile de. 
ğil hayal, meyal hatırlıyordum. Bir 
kere kardeşim muharebede idi. An· 
nem onun için her gün ağlardı. On. 
dan mektup geldiği günler, sağ oldl' 
ğunu öğrenince sevincinden hepimi
zi kucaklardı. Başka günler yam. 
mıza bile yanaşmaz o düşünceli dü
§ilnceli dolaşırdı. 

Yalnız o öyle değildi. Bütün kö
yün kadınlan keder içinde idiler. 
Kiminin oğlu, kiminin kocası gitmiş. 

Bizim köyde çocuklar iş hayatı.. 
na erken atılırlar ben de hayata 
6-7 yaşımda başladım. Çobanlara 
yemek taşırdım. İşe yardım eder. 
dim. Hayata karışmış gitmiştim.. 

Ben çalışmağı çok severdim. Çalış
maktan hiç yılmazdım. Her iş için 
uğraşırdım. 

İsterdim ki ben ve benimkiler 
herkesten fazla çalışalım. Köyün en 
iyi yaşıyan, en itibarlı ve en zengini , 
biz olalım. 

Benim bütün ailem ecdadım gü. 
reşçi imişler. Babam Kurt dereli 
zamanında Kurt dereli ayarında bir 
güreş<;i imiş. Son zamanlarda 20-23 
yaşlarında ölen hala acısını unuta
madığım ölümüne çok yandığım kar 
deşim de daha 17 .18 yaşında iken 
herkesi yenerdi. Ve eğer bugün sağ 
olsaydı. Onun ayarında bir pehlivan 
bulmak güç olurdu. 

Bizim muhitimizde çok güreş o· 
lurdu. Düğünler yapıhr pehlivan 
ortaya çıkar başa düğüşenlere de. 
veler danalar hediye edilrdi. 

Çocukluk bu, ben onları gördük
çe acaba: (Biz de bu işe uğraşsak 
başa düğüşüp böyle şeyler kazana. 
bilir miyiz böyle itibarimlz olur mu? 
diye düşünürdüm.) 

Birinci defa olarak ortaya güreş 
tiğim zaman 9-10 yaşlarında idim. 
Evvelleri tabii elbise ile güreşirdik. 
Sonraları tam manasile ·soyunup 
meydana çıktık. Ciddi güreşe 17 ya
~ında başladım. 

27 de asker oldum. Taliim var
dı. General Ali Hikmet emrinde i. 

dim. Daha askere gitmeden evvel 
vilayetimde güreş birincisi idim. Bi.
lecik saylavı Bay Hayri o zaman 
Balikesir belediye reisi idi. General 
Ali Hikmete benden bahsetmiş spo. 
run kıymetini çok takdir eden sayın 
general benimle alakadar oldu. Ba· 
na çok büyük yardımlarda bulundu. 
Onun emrinde asker iken 3 güreş 
yaptım. Dinarlı Mehmetli, Cemali o 
zaman yendim. 

General Ali Hikmetin teşvikile 
alafranga güreşe başladım. 

Alaturkadan alafrangaya geçtL 
ğim zaman güreş bana çok güç gel-
di. Adeta pişman oldum. 

Fakat benim tuhaf bir huyum 
vardır. Eğer bir işe bir kere başlar
sam ölürdüm onu başarırım. Bu da 
böyle oldu' Büyük bir azimle yeni 
usül giireşi öğreneceğim diye çalış. 
tun ve öğrendim. 

Askerlikten evvel profesyonel 
idim. Şimdi amatörüm. . 

Birçok beynelmilel müsabakala · 
ra iştirak ettim. Bunların tafsilab. 
nı spor meraklıları benim kadar bi· 
lirler. Bu işe merakı olınıyanların 

ise bu tafsilatla canlarını sıkmağa 
lüzum olmadığını zannediyorum. 

Son senelerde birçok A vnıpa se
yahatları yaptım. birçok memleket· 
ler gördüm. Her yerde kendisine 
göre bir zevk buldum. Finlandyada 
başka bir zevk, Almanyada. başka 
bir zevk ... 

Macaristan ve A vusturyayi 
Türklere daha yakın gördüm. Şunu 
ilave edeyim, ben Balikesirin Beykö
yünden Çoban Mehmet, çok medeni 
olduğu söylenen bu memleketlerde 
kendi memleketimde görmediğim, 

bilmediğim, beni şaşırtan hiçbir şe. 
ye rastgelmedim. İstanbul Ankara 
ve İzmir gibi şehirlerimizde Avrupa. 
da bulunan her şey vardır. Yalnız 
onlarda çok var .. 

Yabancı memleketlerde beni sı· 

kan lisan bilmemek oldu. Yanımda 
lisan bilen Türk arkadaşım olmadan 
dolaşamıyordum. 

Hayatımda en bliytik aşkım spor 
olduğu için kendimi spora verdim. 
9 sene evvel Balıkesirden kendi inti. 
hab ettiğim bir genç kızla evlendim 
İş bankasında memunım. Oç çocu· 
ğum oldu. üçUncUeUnU maaleseJ 
kaybettim. Şimdi iki tanem var. Bun 
lardan biri kız biri oğlandır. Kızım 
4 yaşında oğlum da iki yaşında olu. 
yor. Kızımın ismi Birsen oğlumun 
Cengizdir. Bütün istediğim şey ço
cuklanmı iyi tahsil ettirmek ve so
ra da iyi birer sporcu olarak yetiş. 
tirmektir. 

Neşem saadetim, eğlencem her
şeyim ııporumla evimdir. 

Ankara Muhteliti Yarın Geliyor 
lstanbul - Anhara 

Muhtclitleri Bu 
Tamışvar - Birinci Lik 
Hafta Karşılaşıyor. 

--~ c=:.c:,,__. __ 

Geçen sene Ankarada yapılan f 
ve İstanbul muhtelitinin galibyetfüı 
neticelenen ma.çların revanşını yap 
m.a.k üzeı·e Anka:ra muhteliti ya
rın şehrimize g e 1 e r e k 4 
mart cumartesi ve 5 mart pazar 
günleri Taksim stadyumunda İstan
bul muhtelitile iki maç yapav,ktır. 

Cumartesi güntı çıkarılacak İs
tanbul muhteliti için (Hüsamettin, 
Armanak, Lutfi, Htisnü, Musa, 
Mehmet Reşad, F.sat, Angelidis, Di. 
ran, Melih, Şehap, Naci, Buduri, 
Basri, .Ali Rlza, 

Pazar gilnkti muhtelit için de: 
Mehmet Ali, Osman, Hüsnll, 

Lfıtfi, Angelidis, Esat, Mur,a, Diran, 
Şeref, Necdet, Naci, Lfttfi (Vefa), 
Buduri, Şehap) davet edilmişlerdir. 
Her iki oyunda da takım kaptanlı . 
ğını Hüsnü yapacaktır. 

Pazar günU yapılacak İstanbul 
Ankara muhtelitlcri ma.çından ..,.. 

vel saat 13 te Romanyanın Ta.mşve.r 
takımile birinci lik muhteliti ara.
sında bir maç yapılacaktır. Ayni 
gün saat 12 de Mat buat takımı da 

Beyoğlu spor kulübü mütekaitlerile 
karşılaşacaktır. 

Cumartesi glınü İstanbw, An. 
kara muhtelit takımları maçın.dan 
evvel Galatasaray, Boğaziçi liseleri 
hususi bir karşılaşma yapacaklar
dır. 

Cumartesi günkü maçlar için fi. 
atlar: Tribün 50, duhuliye 23. Pa
:ııar günü için TribUn CO, duhuliye 
40 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

DtöER SAHALARDA 
5 mart pazar gfınU .Ankara, İs

tanbul teması müna.sebetile diğer 
etadlardan yabıız Şeref stadında 
saat 9,30 da Kasımpaşa, .Anadolu. 
hisar, 11,30 da Galata Gençler, Bey. 
lerbeyl arasında iki maç yapılacak· 
tır. 

~···~···························· .. ···• f . . ' ~ Çocuk yur dun dıreiı yuvanın. I 

1 
tenlifid ir . Çocufu sev ve yar- ı 
dım e t. Yılda bir :tra ver Ço-
cuk Ealrrenıe Kurumuna ilye 
of. • 
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EMEL -·-Y-; HO,tlAllE1'11ll NURf 
s.ı.--....... 
:-~''*"" c1tJe lyle kor. 

....... ti.. ....... dar. 

~ 'lll•Utr:•••w.t 
.,~ .......... ... 
- aal ,,,, 1clll IPDde 8&· 

--- lı&r tıeçı ııla c{u.ydmı.. Ben. 
...... dalaa \tla ...... 8till inden 
_......., JOinW1ir 1ılelld bittin 
pce de dllfthadln. 8oDra birdenbire 
liordu: 

- »rtisiD 4lejfl mi! •• 
- BaJır .. 
- Doğra s6yledlğiııe eminim .. 

Eler evli 01-ydm 88D& derhal bu
tadllı glba9ld1 iıırarla ,.ı.araeü
tla JfadeM ki belıirma, artık bat
kalarmuı gtlnahına girmil obnamıı 

aabml~ 
Ne garip bdmdı bu ... Aktam· 

daııberi içime aavurdulu bir yığut 
lstitham, bJr J1im acı kinayelerden 
halka anl&IJ)ır tek ,,ey aöylememil· 
ti. 

Halbuki ben ondan daha IMMka 

Siirt'te Hayat 
DIJnyanın En Çok Çocuklu Aile

leri Muhakkakki Siirtlidir/er 
Sürt (Husuai) - Kadim bit t.ari

lii Olan Siirt kasabası ~ tlr&la.· 
larla çevrili olup rıüfusu 11.ooo ka. 
~- Ttlrkiyenuı en tok çocuklu 
ioeanlan ıpuhakkak ki Sürtlilerdlr 
Her halleye vasati yedi sekiz çocuk 
düaer ve her aile de qağı yukarı o.ı 
çocup sahiptirler~ 

Şehirde bir ort& ve dört ilk m k. 
tej> vardır. Yazın çok sıcak oln a l. 

na mukabil lap oldukça nuıtedil gıı
çer. Yurdwı timdi birçok tarafla 
rmda kar fırtmalan hWdlm 8Ül"U\e· 

aine mukabil burada tatlı ve ılık 
bir bahar havm vardır. Halk ak· 
pınlan kırlara ~ pı&intiler 
yapmaJrtadır. 

Yu mevsiminde telıirde biJha&. 
11& auau1uk tem yapmaktacllr. bu 
derdinla laaUiDi en ön plina alan Vi 
Jlyet DaM1iye VekAletinla de te'Wi. 
bile ~eler Bankimnclan 17.000 
lira istikra& etmek auretiyle Bota!\ 
suyunun lelare getirilmeaine g&lı. 
llJl&lrtadu'. 

Belediyenin bütçesı pek mahdut 
olmaBma rağm.en bu sene (20.00ô) 
1il'a sarfil iki su deposu iDŞa81lll ka. 
rarlaştırmıŞtır. GeJecek sene elek· 
trik fabrikası kQrulmasl ıçm de blıt
çeslne (30 000) liralık tahsisat ku
nacaktır. 

Mel usat f atlıdı . M'eyva bil
hassa pek bahalıdır. Bundan istifa. 
de ed ancak zengın tabakadır di· 
JebDirim. Demiryolumm buraya 
varmasından. son • ok mR-:ft.1 le. 
rm 'llCUZlı)'acağı ~ iJtthiıadl iıayı&bll 
canlanacağı muhakkaktır. Şeh ·n 
14 kiloJlletre ötesinden geçecek ti
meıtdifere yaz. bf naldiya :uı temi. 
.. .. bir f088 ya~ktır. 

~ zabıta vukuatı ~ 
........ Geçenlerde tnhfaarlar K11-o 
Msebe JılldBrb6n eYl 80yWmUf 

.. )mm e1iDe pçirditl bir mıktar 
para De mfleevheratı qlr&l'a.k kaç

m r Fail bulunm'8lakla beraber 
tykfkata devam edilmektedir. 

eeyler bekliyordum.. Yanma daba. =============-:-===:;:::======= 
Zehir Kurbanlan tura ddum. J!IJerinl tuttum. 

- Ebae1.. J>edM Baldkatm bir 
Jıtm latifMamlul& ..,._, üt lst 

eWa.. ~ ....,... enel -
Mr teY ~emek iCerlm. ll&ılmtl 
-.U: 

- Benl ~ ... l'üat dU. 
liblmlYGl'81BI ki lııell lllha,et ...... 
ıiıııl ....... ,.. .... w .._bir 
NA•w .. 

l'Olal'll: 

Bir şoför~ mangaldan 
zehirlenerek ö'dü 
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Vlfl.SSlyg_ 

l SATI~ 

RKQNI· 
~ ,. ...., 

SAHiBiNiN SESi '°ı''"KiAL_r~a 
VEACE~T~LERiNDE-. ..... &Evotı.u 

Trak Türk Anonim ·şirketinden: · 
Umumi heyetimizin fevka!Ade i\rtima tarihi olarak ilan edilen 

18 mart IU3~ pazartesi günkü içtima, göritlen lüzum Ü3erine (27) 

mart 939 pazartesi saat (15) e talik edilerek keyfiyet ayrıca.da ilan 
edilmL,tir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbu) 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Mersin Gümrüğü i~iR re~orlaril• birlikte ellişer metrelik 6 

tane hortumun 6-8--039 pazartesi iünü saat 11 de pazarlığı yapı-

t laeaktır. 

2 - Tahmini tutan 500 lira ve ilk teminatı 40 liradır. 

8 - Şart.namesi komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat mektuplan ve 
lanuni vesikalarile birlikte Galata i:ski lthJllit Gümrüğü binasında 
k1 komisyona gelmeleri (1351) 

~ .. ~ ' 1. • '· • • ı .. ,. • 

Sümer Bank 
IST ANBUL ŞUBESiNDEN: 
Nevyork Dünya Sergisi Türk Sitesi çarşısında teşhir edil

mek ve satılmak üzere k<>nsiııyasyon (emanet) olarak Banka
mıza. Türk halısı ve seccadeıd tevdi etmek istiyen tüccarların 

\bugünden itibaren mallarının evsa.f ve fiatını gösterir listelerle 
birlikte mUstaeelen. Şııbe MitdttrlOğtine mUraeaat eyJemel&ri i
lin olunur. 

Sergiye ıröndeıilmesi m~vzubahs halılar ve ~eccadeler 
memleketimizde imal edUmiş olanlardan bir heyet marifeti)& 
seçilocefindMt müraCMtta bu mh-etin &hemmiy&~ile na.zan dik
kate alınması lAzımdır. 

Trak Türk Anonim Şirketinden ı 

İkinci Fevkalade İçtimaa Davet 
Ruznemel MUzakeral 

• 
Maden Satınalma ve işletmesi 

1 

15 şubat 939 tarihinde yukarıda yazılı husus hakkında heyeti 

umumiyece ittihaz olunan kararda n-0ksan k·alan bazı mesailin ikmali 
için yeniden müzakerede bulunmak üzere heyeti umumiyenin 27 mart 
989 pazartesi günü saat 15 te Şirket Merkezi idaresi olan İstanbuJda 

Dis Doktoru Diyor ki : 
"İyi bir diş macununda, diş etle
rine muzır tesirleri olmıyan anti
septik bir madde bulunmalı, asıl 
dışleri temizleyici madde, mineleri 
nyırmıyacak şekilde hazırlanmış 
olmalı, içinde hamız olmadıktan 
baıka ağızdaki hamızları da t!miz
lemek üzere kal. vi maddeler ih-
tiva etmeli ve nihıyet koku ve 
lezzeti nefis olmalıdır.,, 

-:.. işte Radyolin Budur! 
Sabah, ö§le ve ak,am her yeme'1 ten sonra 

RADYOLIN KULLANINIZ. 
Balıkpazarı Mırlcsudiye hanında 66 - 66 numaralı yazıhanede tekrar ===============: 
~planına~ heyeti Mance karar ~bna alın~ clmakla h~~daranın ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•-' 
temsil ettikleri hissa miktarını gösterir evrakı müsbitelerile birlik-

te muayyen gün v& saa.tte hazır buluıımaları ilin olunur. 

MAZOI 

KABIZLIK 
Mide, Barsak Ye Karaciğerin 

kusurlu işlemesi demektir. 
Bu üç uzvun iyi işlemesini 

temin için muhakkak. 

MAZON MEYV A TUZU 
alınız. Alınması labf tesiri 

tabiidir. 

H•zımaızllk, Şlşklnllk 
Bulantı, Gaz, Sancı ve 
Mide bozukluğu, bar
sak ataletl, inkıbaz, aa
rıhk, Safra, Karaeııer 
ve bUtUn mide ve bar
aak rahataızhklarında 

MIYYA TU~U Y•lnaz 
.ı•--• Mezon Meyva Tuzu KuHanınız. ~:--•ı 

Devlet Demiryollar;"' İliinlan 1 
Muhammen bedeli 11575 lira. olan 550 adet el karbit lambası ile 

3~7 adet muhtelif eb'atta meydan karbit lambası 27 - 3 - 1939 pazar
tesi günü saat on beşte Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 

tarafından ka.palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 868 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle teklifleri muhtevi zarflarını eksiltme 

günü saat on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
• 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komis-
yon tal'lafından parasız olark dğıtılmktadır. (1257) 

1 Ş T E 

Briyantin 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM J ' Malların fazlalıgı dolayııile 
Meşhur Gömlekçi 

ıle alıştırılmış 

bir saç tuvaleti 

DAVİD 
(Galatasaray Lisesi karşı
sında No. 178) Ticaret Odası 

müsaadesile 
0/o 10 dan o/o 50 e kadar 

BUyUk ı·enzilltll 

Satış yapıyor 
Fırsattan istifade ediniz. 

SuJt.a.nhmet 3 üocü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

Davacı tat. TelMon direktörlüğü 

avukatı Emin Raif tarafından Ga. 

Emlak ve Eytam Bankası İlanları 
Hesap No. Gayri menkulün yeri. Nevi: İcra dosya No. 

B. l Unkapanı İbni meddas Bahçeli bir ev. 204/ 933 ' 
mahallesi eski Bıçakcı, yeni Kani 

pru;ıa sokağında eski 1, yeni 1, 3 No. lı. 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dördüncü İcra Memurluğun
ca yukarıda numarası yazılı dosya ile 3-3-93!} cııma günü açık 

arttırma ile satılacak <?lan gayri menkulü alanlar arzu ederlerse, Ban
ka bu gayri menkuller mukabilinde mevzuatı dahilınde kendilerine 

p 

para iıkraz edebilir. (639) 
latada Necati Bey caddesi No 181/ ==~==~====:==:==~====================~==~~==~=== 

183 No.de M.Asım (Eptalofos ote ga 

zinosu) aleyhine 38/ 1374 ve 39/213 
No. lu dosya ile açılan 31 lira 65 ku· 

ruş alacak davasının yapılmakta o

lan muhakemesinde müddeialeyhin 

ikametgahının meçhul olmasına bi
naen ilanen tebliğat icrasına ve mu. 

hakemenin 14/ 3/ 939 tarihine mü. 

sadif salı günü saat 14 te talikına 

mahkemece karar verilmiş olduğun. 

dan yevm ve vakti mezkfrrda mah. 

kemede hazır bulunulmadığı takdir

de gıyaben muhakemeye devam olu

nacağı ilanen tebliğ olunur. 

(938/1374 ve 939/ 213) 

RIZA 
KOŞKUN 

BASIMEVI 
Vlllyet kar~ısı No. 2ı 

Kitab, Mecmua ve her tiirlü 
tabı jşlerini en temiz, en 
güzel ve eo ehven şerait-le 
seri bir surette yapar. 

~'--------------~ 

T 0 R K H AVA. K U R U M U 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide; 11-Mart-939dadır. 

BUyük lkramiye:S0.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bllet alarak lftlr6k etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 
ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ••• 

. ! . ' .;. ~ ! .,, 1(. . .. '. 
. . . ' 

::ıah ı bt: ~nmet ·~~ma leddin S A R A Ç O C L U 
.Ne,riyal müdürü: Macit Ç~TIN Basıldığı yer Matbaai Ebü.zziya 


